
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

 Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de materiais diversos (material de 

expediente, didático e/ou pedagógicos, aviamentos, tecidos, tintas para cabelo, xampu, capas, toalhas, gêneros 

alimentícios, lanches, mudas de árvore, combustível, entre outros)  para realização de oficinas de patchwork, de 

cabeleireiro e de culinária, dentro do projeto técnico social do Programa Minha Casa Minha Vida/PAC II, 

coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, no âmbito do Termo de Compromisso no 

0352383-63/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/Caixa, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município 

de Três de Maio, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 036/2012, 

bem como com as Leis nº 10.520/2002, nº 8.666/93 e Decretos Federais nº 3.697/2000, nº 3.555/2002 e nº 

5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 15 (quinze) dias após o recebimento da requisição de 

mercadorias. 

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 
 

 



MODELO DE PROPOSTA 

Aquisição de materiais diversos para realização de oficinas de patchwork, de cabeleireiro e de culinária, 

dentro do projeto técnico social do Programa Minha Casa Minha Vida/PAC II, coordenado pela 

Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, no âmbito do Termo de Compromisso no 0352383-

63/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/Caixa, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de 

Três de Maio 

Item Qtde Un. DESCRIÇÃO  Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

01 01 Lote 

- Lote 1 - Materiais de expediente, didático e/ou pedagógicos, nas 
seguintes quantidades e especificações: 

  

Produto Marca Valor Unit. 
(Sub-item) 

Valor Total 
(Sub-item) 

- 25 Caixas de Lápis de cor triangular, aquarelável, 
composição pigmentos aglutinantes, carga inerte e 
ceras. Produto atóxico e não perecível. (caixa com 
12 cores) 

   

- 25 Caixas-Estojos de canetas hidrográficas, 
tamanho grande (caixa com 12 cores) 

   

- 25 Caixas de Giz de cera fino, composição: ceras, 
pigmentos e carga inerte, medida aproximada: 
8,5cm. (caixa com 12 cores) 

   

- 02 Pacotes de Folhas de sulfite A4, branca, 75 
g/m2 (pacote com 100 unid.) 

   

- 01 Kit de cartolinas, medindo 50cmx66cm cada, 
contendo as cores: Branca (10 unidades);  Azul (07 
unidades); Rosa (08 unidades) 

   

- 25 Livros para colorir, de históricas infantis e/ou 
desenhos animados, com no mínimo 10 folhas cada 

   

- 10 Livros para leitura de Histórias infantis 
ilustradas e/ou desenhos animados, com no mínimo 
10 folhas cada, colorido 

   

- 01 Kit de Joguinhos educativos, contendo: 01 
Jogo da memória, construído por 27 figuras 
ilustrativas variadas em papel cartão; 01 Jogo de 
damas, composto por 24 peças de plástico, nas 
cores branca ou preta; 03 Jogos de quebra-cabeça 
com figuras ilustrativas variadas em papel cartão; 
01 Jogo de dominó, estojo com 28 peças de 
material plástico na cor preta; 01 Jogo pega varetas; 
01 Jogo Resta Um; e 01 Jogo de boliche, kit com 
06 pinos e bola;  

   

- 10 Bonecas, de roupa, estilo bebê, com cabeça e 
braços de vinil, e corpo de plástico, diversos 
tamanhos; 

   

- 05 Carrinhos de plástico, tamanho médio;    
- 05 Carrinhos de plástico, tamanho grande;    
- 53 Bolas, tamanho médio, coloridas, de borracha;    
- 50 Pacotes de Balões lisos, tamanho 9, diversas 
cores (pacotes com 10 unidades cada). 

   

02 01 Lote 

- Lote 2 - Materiais diversos para realização de oficina de patchwork, 
nas seguintes quantidades e especificações: 

  

Produto Marca Valor Unit. 
(Sub-item) 

Valor Total 
(Sub-item) 

- 70m de Tecido tricoline cor clara, 100% algodão    
- 70m de Tecido tricoline diversas estampas a 
escolher pelo Município, Composição: 56% 
Algodão 41% Poliester 3% Elastano 

   

- 200 unidades de Zipers de 45 cm cor clara, 100% 
poliéster 

   

- 100 Kg de Fibra siliconada, 100% poliéster    



- 100 m de Manta acrílica R10, 100% poliéster    
- 100 unidades de Meadas de linha para bordar, 
diversas cores a escolher, com 6 fios, 8m,100% 
algodão 

   

- 05 Jogos de Agulhas para costura manual, com 
passa linhas, caixa/jogo com 20 unidades cada 

   

- 400 m de Viés, diversas cores a escolher pelo 
Município, 24 mm, 100% algodão 

   

- 100 m de Entretela Papel Cola AU 1640, 100% 
Poliéster - 0,90cm de largura 

   

- 70 m de TNT branco    
- 80 m de Algodão cru , 1,50cm, 100% algodão    
- 40 m de Papel termocolante, 44cm de largura    
- 05 Tesouras, para destros e canhotos, com anéis 
de borracha macios nos cabos, 21 cm cada 

   

- 05 Réguas, de plástico transparente, de 30 cm 
cada 

   

- 07 Lápis 6B.    

03 01 Lote 

- Lote 3 - Materiais diversos para realização de Oficina de Cabeleireiro, 
nas seguintes quantidades e especificações: 

  

Produto Marca Valor Unit. 
(Sub-item) 

Valor Total 
(Sub-item) 

- 01 Kit de 15 unidades de Tinta de Cabelo, nas 
cores: 3.0 Castanho escuro (02 unid.);  5.0 
Castanho claro (02 unid.);  6.0 Loiro escuro (02 
unid.);  7.0 Loiro médio (02 unid.); 6.7 Chocolate 
(02 unid.);  2.0 Preto (01 unid.);  5.74 Marrom 
acobreado (02 unid.);  4.66 Vermelho (01 unid.); e 
5.64 Vermelho profundo (01 unid.);  

   

- 02 litros de Água oxigenada litro vol. 20 
(unidades de 01 litro); 

   

- 20 Caixas de Grampos, de aço com ponta 
protegida (caixa c/ 100 unidades); 

   

- 05 unidades de Fixador Spray para cabelos 
(unidades de 250ml); 

   

- 05 unidades de Gel fixador de cabelo (unidades de 
200gr); 

   

- 05 unidades de Xampu, todos os tipos de cabelos 
(unidades de 200 ml); 

   

- 05 unidades de Condicionador, todos os tipos de 
cabelo (unidades de 200 ml); 

   

- 05 caixas de Toucas descartáveis, TNT, 100% 
polipropileno, atóxico e elástico (caixa c/ 25 
unidades);; 

   

05 Caixas de Luvas de policloreto de vinila, 
levemente talcada, superfície externa lisa, 
ambidestra, hipoalergênica, não estéril, uso único, 
tamanho médio (Caixa c/ 100 unidades); 

   

- 01 Conjunto de Batas/jalecos, composto de 01 
Capa de corte em Faylit com 3 botões de regulagem 
nas costas, elástico no pescoço para evitar a entrada 
de fios de cabelo cortado, 01 Capa Multifuncional 
de Nylon e botão; e 03 Aventais para cabeleireiro, 
de material em microfibra leve, ajustável no 
pescoço e cintura, com bolso para facilitar a 
guardar pentes, piranhas,escovas e pincéis, nas 
cores branco e preto; 

   

- 01 kit de Tesouras para corte de cabelo, contendo: 
- Uma tesoura de cabo emborrachado com 1 lâmina 
com 30 dentes e outra lisa; e - Uma tesoura em 
Lâmina em aço de titânio, Polegada 5,5", 
Dimensões aproximadas: 5x4x17,5cm (AxLxP). 
Peso aproximado: 61g. 

   

- 01 Kit de Escovas, contendo 05 Escovas 
(qualquer cor), sendo 01 unidade Ventilada, de 
plástico ABS, Nylon; 01 unidade Profissional, com 
base de cerâmica, cerdas naturais, com cabo 

   



emborrachado. (Cerdas Naturais, Madeira, Nylon, 
Metal, Cerâmica e Plástico); 02 unidades de Cabo 
Emborrachado, Polipropileno, Borracha, Nylon e 
PVC, e 01 unidade Térmical, permite alisamento 
rápido.  Ideal para modelar e alisar. Modela cachos 
e ondas, de Nylon, Plástico ABS; 
- 01 Kit de Pentes contendo 05 Pentes de 
polipropileno, pontas arredondadas, qualquer cor, 
sendo 02 unidades de Cabo fino (02); 02 unidades 
Jumbo; e 01 unidade com gancho na ponta do cabo; 

   

- 20 Toalhas de rosto, de 95% algodão, 5% 
poliester, qualquer cor, com 50cmx80cm cada. 

   

04 01 Lote 

Lote 4 - Materiais diversos para realização de Oficina de Culinária, nas 
seguintes quantidades e especificações: 

  

Produto Marca Valor Unit. 
(Sub-item) 

Valor Total 
(Sub-item) 

- Achocolatado em pó de preparo instantâneo, 
aromatizado artificialmente, contendo açúcar, 
cacau, maltodextrina (extrato de malte), 
estabilizantes, aromatizantes e emulsificante 
lecitina de soja. Deve conter 30% de cacau. Em 
embalagem de 400 gr. Deve conter o registro no 
MS, data de fabricação com prazo de validade e 
número de lote aparentes, constando no rótulo 
declaração ou certificado do tipo do produto. Na 
entrega, somente será aceito o produto que tenha 
data de validade de, no mínimo, 6 meses. 
Quantidade: 03 Pacotes; 

   

- Açúcar confeiteiro (5kg), contendo sacarose, sem 
glúten, Embalagem primária transparente, incolor, 
termossoldado. O produto e a embalagem devem 
obedecer à legislação vigente. Validade mínima de 
6 meses, e fabricação de até 30 dias da entrega. 
Quantidade: 01 Pacote; 

   

- Açúcar cristal (5kg) Contendo sacarose, 
peneirado, originário do suco da cana, livre de 
fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas e 
detritos animais e vegetais, contendo 
aproximadamente 99,2% de Glicídios, rotulada de 
acordo com a legislação vigente. Embalagem 
primária transparente, incolor, termossoldado. O 
produto e a embalagem devem obedecer à 
legislação vigente. Validade mínima de 6 meses, e 
fabricação de até 30 dias da entrega. Quantidade: 
01 Pacote; 

   

- Amido de milho (500gr), de acordo com a 
legislação vigente, com data de fabricação e 
validade. Quantidade: 01 Caixa; 

   

- Apresuntado magro: fatiado, ausente de cubos de 
gordura, com data de fabricação e validade. 
Quantidade: 01 Kg; 

   

- Azeite de cozinha, refinado, embalagem pet 900 
ml. Quantidade: 10 unidades; 

   

- Azeitona (820gr), com caroço, em embalagem de 
vidro, com peso líquido drenado de 
aproximadamente 820gr, Sem sinais de alterações. 
Validade mínima de 12 meses e fabricação de até 
90 dias da entrega. Quantidade: 01 unidade; 

   

- Bacon (kg), Barriga de suíno e salmoura (sal, 
açúcar, estabilizante polifosfato de sódio (INS 452i, 
antioxidante eritorbato de sódio (INS 316) e 
conservador nitrito de sódio (INS 250), não 
contendo glúten. Quantidade: 01 kg; 

   

- Batatinha branca (kg) inteira, lisa, com polpa 
intacta e limpa, sem brotos, rachaduras ou cortes na 
casca, sem manchas ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Quantidade: 03 
kg; 

   



- Batatinha Palha (80gr), Batata, óleo vegetal de 
palma e sal, não contendo glúten, embalagem tipo 
sache. Quantidade: 02 unidades; 

   

- Essência de Baunilha (100gr). Quantidade: 02 
unidades; 

   

- Cachaça (lt). Quantidade: 01 lt;    
- Lingüiça Calabresa, (400gr), Carne suína, carne 
mecanicamente separada de aves, água, sal, 
maltodextrina, proteínas texturizada de soja, extrato 
de arroz fermentado, açúcar, pimenta calabresa, 
condimento natural, estabilizante polifosfato de 
sódio (INS 452), antioxidante eritorbato. 
Quantidade: 02 Pacotes; 

   

- Caldo de carne (114gr) caixa com 6, Sal, gordura 
vegetal, amido, açúcar, alho, carne bovina, salsa, 
pimenta vermelha, louro, realçadores de sabor 
glutamato monossódico e inosinato dissódico, 
aromatizantes, corantes caramelo e natural urucum, 
acidulante ácido cítrico. Contém traços de leite, 
ovos, soja, aipo e mostarda, com data de fabricação 
e validade. Quantidade: 03 Caixas; 

   

- Caldo de galinha (114gr) caixa com 6, com data 
de fabricação e validade. Quantidade: 03 Caixas; 

   

- Carne de gado moída (kg) de primeira, congelada, 
sem sebo, em embalagem de 1gr. Com procedência 
e selo de garantia do serviço de Inspeção Federal 
(SIF), do Ministério da Agricultura, data de 
validade. Quantidade: 03 Kg; 

   

- Castanha-do-pará (120gr) pote. Quantidade: 02 
unidades; 

   

- Cebola (kg), lisa, firme, tamanho médio, sem 
brotos, nova, de 1ª qualidade, com casca sã, sem 
rupturas. Acondicionado em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem 
e prazo de validade semanal. Quantidade: 04 kg; 

   

- Cenoura (kg) sem folhas, lisa, com polpa intacta e 
limpa, com coloração e tamanho médio, nova, 1ª 
qualidade, com casca sã, sem rupturas. 
Acondicionado em embalagem transparente e 
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. Quantidade: 01 kg; 

   

- Chocolate em barra (170gr), Açúcar, leite em pó 
integral, manteiga de cacau, cacau, gordura vegetal, 
lactose, leite, leite em pó desnatado, gordura anidra 
de leite, emulsificante lecitina de soja e ricinoleato 
de glicerina e armatizante. Quantidade: 05 
Unidades, sendo preto (03 unidades) e branco (02 
unidades) 

   

- Chocolate granulado (kg), Açúcar, gordura 
vegetal hidrogenada, cacau em pó, glucose de 
milho, farinha de soja, sal e emulsificante lecitina 
de soja. Quantidade: 01 kg; 

   

- Côco ralado (100gr), Amêndoa de coco 
desidratada e metabissulfito de sódio (conservante). 
Quantidade: 04 unidades; 

   

- Creme de leite (200gr), Creme de leite, 
espessantes celulose mocrocristalina, 
carboximetilcelulose sódica, goma guar, carragena 
e goma alfarroba e estabilizante citrato de sódio, 
embalagem descartável. Quantidade: 10 unidades; 

   

- Ervilha lata (2kg). Sem sinais de alterações 
(estufamentos, corrosões internas, amassamentos, 
vazamentos). Validade mínima de 12 meses e 
fabricação de até 90 dias da entrega. Quantidade: 
01 lata de 2 kg; 

   

- Extrato de tomate (340gr), ingredientes: tomate, 
sal e açúcar. Embalagem sache, asséptica, peso 
líquido 340 gramas. Não contém glúten. Validade 

   



mínima de 6 meses e fabricação de até 30 dias da 
data de entrega. Quantidade: 05 unidades; 
- Farinha de milho (kg), tipo 1, média, Embalagem 
plástica contendo 1 kg, livre de parasitas, odores 
estranhos, substâncias nocivas, prazo de validade 
mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 
Quantidade: 03 kg; 

   

- Farinha de rosca (kg), Embalagem plástica 
contendo 1 kg, livre de parasitas, odores estranhos, 
substâncias nocivas, prazo de validade mínima de 
06 meses a partir da data de entrega. Quantidade: 
05 kg; 

   

- Farinha de trigo (5kg). Enriquecida com ferro e 
ácido fólico. Tipo Especial. Obtido de grãos de 
trigo sãos, limpos e isentos de matéria terrosa e 
parasita. Não podendo estar úmida, fermentada ou 
rançosa, devendo obedecer à legislação 
vigente.Prazo mínimo de validade de 4 meses e 
data de fabricação de até 30 dias. Quantidade: 03 
pacotes de 5 kg cada; 

   

- Fermento Biológico (125gr). Quantidade: 02 
unidades; 

   

- Fermento em pó para bolos (250gr), embalagem 
plástica. Ingredientes básicos: amido de milho ou 
fécula de mandioca, fosfato monocálcico e 
bicarbonato. Quantidade: 02 unidades; 

   

- Gelatina (85gr), diversos sabores, de polietileno, 
opaco, atóxico, com data de fabricação, prazo de 
validade de 12 meses e número de lotes aparentes 
com registro no MS. Quantidade: 05 unidades; 

   

- Leite semi-desnatado (lt). Embalagens de 1000ml, 
em pacotes de polietileno leitoso atóxico, isento de 
mofo, odores estranhos e substâncias nocivas, 
embalagens plástica, prazo mínimo de validade de 
06 meses a partir da data da entrega. Quantidade: 
20unidades; 

   

- Leite Condensado (395gr), Leite concentrado, 
açúcar e lactose, embalagem descartável. 
Quantidade: 10 unidades; 

   

- Leite de Côco (500ml),  estabilizante, INS 460i, 
espessante , INS 466, conservantes INS 211, INS 
223 e acidulante INS 330. Quantidade: 02 
unidades; 

   

- Maionese sache (150gr), agua, óleo vegetal, 
vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, 
açúcar, sal, suco de limão, acidulante, ácido lático, 
espessante, goma xantana, conservador ácido 
sórbico, sequestrante EDTA cálcio dissódico, 
corante páprica, aromatizante (aroma natural de 
mostarda) e antioxidantes ácido cítrico, BHT e 
BHA. Quantidade: 02 unidades; 

   

- Manteiga (200gr), tablete. Quantidade: 04 
unidades 

   

- Margarina normal (500gr) Sem gorduras trans. 
Oriunda de óleo vegetal comestível, contendo 
vitaminas, açúcar e cloreto de sódio dentro dos 
padrões legais. Produzido e embalado dentro das 
normas que determina a legislação. Cremosa, com 
adição de sal, embalada em potes plásticos. Na 
embalagem original, devidamente identificada, com 
rótulo contendo todas as informações do produto de 
acordo com a legislação vigente. Pote. Quantidade: 
02 unidades 

   

- Milho verde (lata 2 kg), com peso líquido drenado 
de aproximadamente 2kg. Sem sinais de alterações 
(estufamentos, corrosões internas, amassamentos, 
vazamentos). Validade mínima de 12 meses e 
fabricação de até 90 dias da entrega. Quantidade:  

   



01 unidade 
- Mortadela (kg), inteira, de carne bovina, carne 
suína, toucinho em cubos, água, sal, umectante: 
lactato de sódio, condimentos naturais, 
estabilizante: tripolifosfato de sódio, glicose, 
glutamato monossódico e antioxidante eritorbato de 
sódio. Quantidade:  01 kg. 

   

- Nata (300gr), creme de leite, pasteurizado, 
produzido e embalado dentro das normas que, 
determina a legislação. Cremosa, com adição de 
sal, embalada em potes plásticos. Na embalagem 
original, devidamente identificada, com rótulo 
contendo todas as informações do produto de 
acordo com a legislação vigente. Pote. Quantidade: 
04 unidades 

   

- Nozes (80gr), pote de plástico transparente, sem 
casca, inteira, não contém colesterol e aditivos 
químicos. Quantidade: 02 unidades 

   

- Orégano (saco 50g) data de fabricação e validade. 
Quantidade: 01 unidade; 

   

- Ovos (dúzia), cor branca, médio, frescos, casca 
firme e homogênea, liso, limpo sem rachaduras. 
Validade mínima de 15 dias. Embalagem plástica. 
Quantidade: 05 dúzias; 

   

- Carne de frango. tipo filé de Peito, carne de 
frango tipo peito congelado com adição de água de 
no máximo de 6%. Aspecto próprio,  não amolecida 
e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência 
de sujidades, parasitos e larvas, embalagem de 1 kg 
com registro no SIF ou SISP. Quantidade: 03 kg; 

   

- Pepino em conserva vidro (550gr) em embalagem 
de vidro, com peso líquido drenado de 
aproximadamente 500gr, Sem sinais de alterações. 
Validade mínima de 12 meses e fabricação de até 
90 dias da entrega. Quantidade: 02 unidades; 

   

- Pimenta do reino (25gr), data de fabricação e 
validade. Quantidade: 01 Pote; 

   

- Pimentão verde (kg), liso, com polpa intacta e 
limpa, com coloração e tamanho médio, novo, 1ª 
qualidade, sem rupturas. Acondicionado em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta 
de pesagem e prazo de validade semanal. 
Quantidade: 01 kg; 

   

- Queijo prato (kg), leite, fermento lactico, coalho, 
as, com data de fabricação e validade. Fatiado. 
Quantidade: 01 kg 

   

- Queijo parmesão ralado (50gr), leite pasteurizado, 
fermentado láctico, coalho, cloreto de cálcio e sal e 
conservador ácido sórbico, data de fabricação e 
validade. Quantidade: 05 unidades de 50 gr cada; 

   

- Requeijão (220gr), Produzido e embalado dentro 
das normas que determina a legislação. Cremoso, 
com adição de sal, embalado em potes plásticos. Na 
embalagem original, devidamente identificada, com 
rótulo contendo todas as informações do produto de 
acordo com a legislação vigente. Quantidade: 03 
unidades; 

   

- Sal de cozinha (Kg), refinado Iodado, beneficiado 
e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas 
orgânicas, areias e fragmentos de conchas. 
Produzido e embalado em conformidade com a 
legislação vigente. Embalagem primária: pacotes 
com 1kg líquido. O produto a ser entregue não 
poderá ter validade mínima de 6 meses a vencer. 
Quantidade: 01 kg; 

   

- Salsicha para cachorro quente, embalagem 
fechada de 2,5 kg, ausente de corantes e pimenta, 

   



com data de fabricação e validade. Quantidade: 01 
Pacote; 
- Tempero Verde salsa e cebolinha. Quantidade: 02 
maços; 

   

- Tomate paulista (kg), tipo salada, tamanho médio 
a grande, de primeira, com aproximadamente 60% 
de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas, com coloração uniforme e brilho. 
Quantidade: 06 kg; 

   

- Vinagre (750ml), embalagem plástica, 
apresentando a validade. Quantidade: 01 unidade. 

   

05 945 Un 

Lanches para os eventos propostos do Projeto Técnico Social, 
entre eles algumas oficinas, formatura, festa de natal, 
campeonato de futebol e apresentação do filme, contendo: 
salgadinhos (diversos), sanduíches, cachorros-quente, bolos, 
cucas, refrigerantes e água, de acordo com o Município, em dias 
e horários a combinar antecipadamente.  

MARCA 
 

  

06 100 Un Mudas de árvores, tipo cereja japonesa MARCA 
 

  

07 145 Litro Combustível – Gasolina  MARCA 
 

  

TOTAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


